
Broadlawns Medical Center 
Chính sách hỗ trợ tài chính 

Chương trình chăm sóc cộng đồng và Hỗ trợ tài chính sau thảm họa 
Bản tóm tắt bằng ngôn ngữ dễ hiểu 

 
Nếu bạn cần dịch vụ y tế nhưng thu nhập có hạn, có bảo hiểm y tế hạn chế hoặc không 
có bảo hiểm, Broadlawns có thể giúp bạn.  
 
Broadlawns cung cấp dịch vụ chăm sóc miễn phí hoặc giảm giá cho các dịch vụ cấp cứu 
hoặc dịch vụ y tế cần thiết khác: 
 

 Dịch vụ giảm giá 100% dành cho các gia đình hoặc cá nhân có thu nhập hàng năm 
thấp hơn hoặc bằng 300% mức nghèo khó do liên bang quy định (FPL), được xác 
định theo hướng dẫn do Bộ Sức khỏe và dịch vụ nhân sinh Hoa Kỳ phát hành 
hàng năm. 
 

 Đối với các gia đình và cá nhân có thu nhập từ 301% đến 400% mức nghèo khó 
do liên bang quy định, bạn sẽ không thanh toán nhiều hơn số tiền tính phí thông 
thường đối với cá nhân có bảo hiểm, và có thể hội đủ điều kiện được giảm giá 
thêm. 
 

 Bạn sẽ phải hợp tác và nỗ lực tận dụng mọi chương trình phúc lợi khác của địa 
phương, tiểu bang hoặc liên bang. 
 

 Bạn sẽ phải điền đầy đủ vào một đơn đăng ký chương trình và cung cấp tài liệu 
hỗ trợ để xác minh thu nhập. 
 

 Chính sách và Đơn đăng ký có sẵn nhiều phiên bản ngôn ngữ và có cả phiên dịch 
viên. 
 

Xem thêm thông tin ở đâu. 
Bạn có thể tải xuống Đơn xin hỗ trợ tài chính tại địa chỉ www.broadlawns.org 
Yêu cầu thông tin qua thư: 
Gửi tới: Financial Counseling1801 Hickman Rd. Des Moines, IA 50314 
Qua điện thoại theo số 515-282-2246  
Hoặc bằng cách ghé qua văn phòng Cố vấn tài chính nằm gần Lối vào chính. 

http://www.broadlawns.org/

